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الوحدة :7
أدوار شرطة األمم المتحدة ومسؤولياتها:
التوقيف واالعتقال واالحتجاز
______________________________________________________________

لمحة عامة
سنعرض يف الوحدة  ٧املعايري الدولية املتعلقة باالعتقال واالحتجاز.
نتائج التعلم
•
•
•
•

القدرة على توضيح املبادئ الرئيسية للمعايري الدولية املتعلقة بقضاء األحداث فيما يتعلق باالعتقال واالحتجاز.
القدرة على توضيح بدائل االحتجاز لدى الشرطة.
القدرة على توضيح املعايري الدولية املتعلقة بظروف االحتجاز.
القدرة على تقدمي املشورة لقوات شرطة الدولة املضيفة بشأن تطبيق املعايري الدولية.

األنشطة
•
•
•
•

عرض بربنامج باور بوينت.
عمل يف جمموعات بشأن دراسات احلالة اإلفرادية
استخالص املعلومات.
اختبار سريع

مواد تعليمية للتوزيع
•
•
•

•
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قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث (قواعد بيجني)  -اليت وردت يف الوحدة .6
قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم (قواعد هافانا).
اسرتاتيجيات األمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة
اجلنائية
مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها

•
•
•
•

مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية.
دراسة احلالة اإلفرادية :1
دراسة احلالة اإلفرادية :2
دراسة احلالة اإلفرادية 3

الوقت المخصص لتيسير التعلُّم
ساعتان
مالحظات المدرب
تدرس يف هذه الوحدة ذات أمهية بصرف النظر عن الوالية املنوطة حتديداً بالبعثات املختلفة،
عوامل الكفاءة اليت َّ
رغم أنه ال بد من تناوهلا وفقاً للوالية احملددة:
• والية الدعم التشغيلي :الدوريات (يف مواقع محاية املدنيني ،وخميمات املشردين داخلياً ،والعمليات املشرتكة مع
قوات األمم املتحدة العسكرية ،وما إىل ذلك) ،والتحقيق يف احلاالت ،ومنع اجلرمية ،وتقدمي املشورة التقنية والتكتيكية
لشرطة الدول املضيفة ،والعمليات املشرتكة ،والعمل بشأن االجتار واملراقبة احلدودية ،والعمل بشأن اجلرمية املنظمة،
وما إىل ذلك.
• الوالية املتعلقة ببناء املؤسسات :املساعدة يف إصالح الشرطة وإعادة هيكلتها ،وتقدمي املشورة والتدريب لشرطة
الدول املضيفة بشأن اخلفارة اجملتمعية واألساليب األخرى ،والرصد ،ومشاريع التوعية ،وما إىل ذلك.
• الوالية التنفيذية( :مثالً ،كوسوفو ،وتيمور الشرقية) صون القانون والنظام ،وتيسري البدء يف خدمات جديدة للشرطة
احمللية ،وما إىل ذلك
ومن مث ،فعلى الرغم من اختالف الواليات ،يظل العامل املتعلق حبماية الطفل واجب التطبيق يف مجيع السياقات .وينبغي
تكييفه حبسب الوالية احملددة للبعثة ،ولكنه ذو صلة بكافة األدوار اليت تؤديها شرطة األمم املتحدة يف جمال التوجيه وبناء
القدرات .
الشريحة  :١نتائج التعلم
لقد وضع اجملتمع الدويل واعتمد مبادئ توجيهية تتعلق مبعاملة األطفال يف أثناء االعتقال واالحتجاز .ويف هذه الوحدة،
سنبحث هذه املبادئ التوجيهية الدولية ونلقي نظرة على السيناريوهات احملتملة اليت قد تواجهوهنا يف فرتة نشركم.
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مدعوة إىل االضطالع
وتكلَّف بعض بعثات حفظ السالم التابع لألمم املتحدة بواليات تنفيذية ،وشرطة األمم املتحدة َّ
باملسؤولية عن مجيع مهام الشرطة .غري أن شرطة األمم املتحدة يف معظم احلاالت ،ال تكلف إال بإسداء املشورة وإرشاد شرطة
الدولة املضيفة وتوجيهها .ويف كلتا احلالتني ،من األمهية مبكان أال تكتفي شرطة األمم املتحدة مبعرفة واليتها على وجه التحديد
والتشريعات الوطنية للبلد املضيف ،بل أن تفهم وتطبق أيضاً املبادئ التوجيهية الدولية العتقال األطفال واحتجازهم.
فاألطفال ،كما رأينا يف الوحدة  ،1أكثر عرضة من البالغني خلطر مجيع أنواع التهديدات .ويُسلّم اجملتمع الدويل بأهنم
حيتاجون إىل مزيد من احلماية ،مبا يف ذلك يف اإلجراءات اجلنائية ،باإلضافة إىل احلقوق القانونية املمنوحة للبالغني.
ويف كثري من حاالت ما بعد انتهاء النزاع ،جيب على الشرطة أو القوات املسلحة أن تعاجل مسائل تقع مسؤوليتها يف
ااألوضاع العادية على عاتق جهات فاعلة أخرى ،من قبيل اخلدمات االجتماعية (األطفال الذين يعيشون يف الشوارع ،وتعاطي
املخدرات ،وما إىل ذلك).
وتعرض الشرائح من  ٢إىل  ٦املعايري الدولية املتعلقة بالقبض على األطفال .أما الشرحيتان  ٧و ٨فتعرضان السياسة العامة
إلدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداين/إدارة الشؤون السياسية فيما يتعلق حبماية الطفل يف عمليات األمم املتحدة
للسالم .وتعرض الشرحيتان  ٩و ١٠املعايري املتعلقة بظروف احتجاز األطفال .وأخرياً ،تصف الشرحية  ١١املعايري الدولية املتعلقة
باحتجاز الشرطة لألطفال وبدائل االحتجاز.
الشريحتان  ٢و  :٣المعايير الدولية لالعتقال
حتدد قواعد بيجني( )1اليت أشرنا إليها يف وقت سابق أيضاً معايري العتقال األطفال .واملبدأ العام منصوص عليه يف
القاعدة :٥
’’يويل نظام قضاء األحداث االهتمام لرفاه احلدث ويكفل أن تكون أية ردود فعل جتاه اجملرمني األحداث متناسبة
دائماً مع ظروف اجملرم واجلرم معاً‘‘.
وتستند هذه القاعدة إىل مبدأ مصاحل الطفل الفضلى ،وهو ما يتماشى مع اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل ،اليت تنص على
ما يلي:

) (1قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث (قواعد بيجني) ،اجلمعية العامة لألمم املتحدة٢٩ ،A/RES/45/33 ،
تشرين الثاين/نوفمرب .http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm ،١٩٨٥
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’’وجيب أن جيرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون وال جيوز ممارسته إال كملجأ أخري وألقصر فرتة
()2
زمنية مناسبة‘‘ .
وفيما يتعلق مبعايري االعتقال ،تنص القواعد على ما يلي:
•

•

ينبغي لكل بلد أن حي ّدد سن املسؤولية اجلنائية ،استناداً إىل الثقافة وسن الرشد (القاعدة  ٤واتفاقية حقوق الطفل) .ومن
األمهية مبكان التفرقة بني سن الرشد الذي هو  ١٨عاماً وفقاً للمعايري الدولية ،وسن املسؤولية اجلنائية ،اليت حيدَّد مبوجب
التشريعات الوطنية ،ويقل عن  ١٨عاماً .وال حتدد القواعد سناً دنيا للمسؤولية اجلنائية ،ولكن التوصية املقبولة دولياً هي
 ١٢عاماً .وهذا يعين أنه ال ينبغي إلقاء القبض على الطفل أو حماكمته على أي جرمية إذا كان دون احل ّد األدىن للسن.
أقل من ١٢
بيد أن الشرطة الدولة املضيفة ستلتزم بالقانون الوطين للدولة املضيفة ،حىت لو كانت سن املسؤولية اجلنائية ّ
عاماً.
جيب إخطار والدي الطفل أو الوصي عليه يف أقرب وقت ممكن بإلقاء القبض عليه (القاعدة  .)١٠وتوصي املعايري
الدولية يف العادة أيضاً بأن يُسمح لوالدي الطفل أو الوصي عليه حبضور أية مقابلة مع الطفل .وحيتاج ضباط الشرطة،
بطبيعة احلال ،إىل أن ُحيسنوا التقدير يف احلكم على كل حالة على حدة .ويف بعض الظروف ،قد ال يكون حضور
الوالدين مستصوباً ،على سبيل املثال عندما تشتبه الشرطة يف إساءة الوالدين معاملة الطفل بأي شكل من األشكال،
سواء من خالل العنف البدين أو اجلنسي.

الشرائح من  ٤إلى  :٦المعايير الدولية لالعتقال – مسائل أخرى يتعين النظر فيها
ميكن أن تثري النقطة الواردة أدناه واملبينة يف الشرحية  ٤مناقشات بشأن االحتجاز االحتياطي كتدبري محاية للطفل ،ومن
املهم أن يعاد تركيز اهتمام املشاركني على الرسالتني الرئيسيتني املتعلقتني حبماية الطفل ،ومها :االحتجاز بوصفه مالذاً أخرياً
ومصاحل الطفل الفضلى.

’’ينبغي أال يطبَّق االحتجاز االحتياطي إال عندما يكون ذلك يف مصلحة الطفل الفضلى ،على سبيل املثال عندما يكون
الطفل معرضاً للخطر أو يشكل خطراً مباشراً على اآلخرين أو على نفسه‘‘.
وجيب مراعاة املعايري الدولية األخرى عند إلقاء القبض على الطفل .وتشمل تلك املعايري ما يلي:

( )2اتفاقية حقوق الطفل ،املادة (37ب).
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•

ينبغي التحقق من عمر الطفل يف أقرب وقت ممكن .وميكن عمل ذلك باستخدام أقوال الطفل أو شهادة من والديه،
أو شهادة ميالد الطفل أو بطاقة هويته ،أو الرأي الطيب ألحد األطباء ،أو ما شابه ذلك .ويف حالة الشك فيما إذا
كان املشتبه فيه شخصاً بالغاً أو طفالً ،فإنه ينبغي أن يعامل باعتباره طفالً.

•

نص قانون البلد على ذلك) أو يتم اإلفراج عنه.
وينبغي أن يوجه االهتام إىل الطفل يف غضون  ٢٤ساعة (أو أقل إذا ّ
وعلى أي حال ،ينبغي أال يبقى الطفل رهن احتجاز الشرطة أكثر من  ٢٤ساعة.

•

وينبغي أال يطبَّق االحتجاز االحتياطي إال عندما يكون ذلك يف مصلحة الطفل الفضلى .ومن األمثلة على ذلك أن
يكون الطفل املعرضاً للخطر أو يشكل هتديداً خطريا لعامة الناس أو لنفسه.

•

وينبغي أن تكون إجراءات االعتقال متناسبة مع حالة الطفل وعمره .وينبغي أال يتعرض األطفال ألي أعمال وحشية
وحيظر بصفة خاصة استخدام األسلحة النارية وأسلحة الصدمات
أو أعمال عنف أو تعذيب من جانب الشرطةُ .
الكهربائية وأساليب العنف إللقاء القبض على األطفال واعتقاهلم ،كما ينبغي اختاذ تدابري حت ّد من استخدام الشرطة
للقوة وأدوات التقييد عند إلقائها القبض على األطفال أو اعتقاهلم وتو ّجه هذا االستخدام .فعلى سبيل املثال ،ينبغي
أال تكبَّل يدا الطفل ما دام ال يشكل خطراً على ضباط الشرطة الذين يعتقلونه .وإذا مل يكن ٌّ
بد من تفتيش األطفال،
فينبغي أن يتم ذلك على حنو حيرتم خصوصيتهم وكرامتهم .ويف مجيع الظروف ،ينبغي أن يُستخدم احلد األدىن من
القوة الضرورية لضمان سالمة الطفل وضباط الشرطة (االستخدام التناسيب للقوة) .وميثل هذا أحد حقوق اإلنسان
األساسية اليت تنطبق على اجلميع ،وليس فقط على األطفال.

•

وينبغي إبالغ الطفل حبقوقه وكفالة حصوله الفوري على املساعدة القانونية يف أثناء استجواب الشرطة واحتجازها،
على حنو من السريَّة.

•

وينبغي التحقيق بشكل مستقل يف أي حادث من حوادث العنف يُدَّعى ارتكابه ضد األطفال من قِبل الشرطة
واإلبالغ عنه يف الوقت املناسب(.)3

( )3اسرتاتيجيات األمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،االسرتاتيجية
الثانية عشرةhttp://cc.bingj.com/cache.aspx?q=UN+model+strategies+for+children&d=4811799413195559&mkt=en- ،
CA&setlang=en-US&w=9UNsqAPPdl6MJ0DT1uZr8kzdPaFP7g5n.
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الشريحتان  ٧و :٨السياسة العامة إلدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم الميداني/إدارة الشؤون السياسية فيما
يتعلق بحماية الطفل في عمليات األمم المتحدة للسالم

بصفتكم من أفراد شرطة األمم املتحدة ،من املهم أن تعلموا أن السياسة اجلديدة املتعلقة حبماية الطفل يف عمليات األمم
تنص يف املادة  ١-٢٩و ٢-٢٩منها بشأن احتجاز األطفال من
املتحدة للسالم ،اليت وضعتها إدارة عمليات حفظ السالمّ ،
جانب حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة على ما يلي:

’’ال يلجأ األفراد العسكريون أو أفراد الشرطة التابعون لعمليات األمم املتحدة للسالم إىل توقيف/أو احتجاز
طفل إال كمالذ أخري ،وألقصر فرتة زمنية ممكنة ،ومبا يتماشى مع القواعد واملعايري الدولية املتعلقة حبرمان
األطفال من احلرية .ويف مجيع القرارات ،تكون املصاحل الفضلى للطفل هي االعتبار الرئيسي ،وتوىل األولوية
لبدائل االحتجاز؛
وال جيوز يف أي وقت من األوقات القبض على طفل عمره  ١٤عاماً أو أقل من ذلك و/أو احتجازه من قبل
أفراد عمليات السالم العسكريني أو أفراد الشرطة التابعني لعمليات األمم املتحدةَّ .
ويسلم األطفال بني سن
 14و  ١٨عاماً يف غضون فرتة أقصاها  ٤٨ساعة من أفراد عمليات األمم املتحدة للسالم إىل السلطات
احلكومية حلماية الطفل اإلنسانية أو اجلهات الفاعلة املعنية حبماية الطفل لتويل رعايته مؤقتاً إىل حني مجع مشل
()4
األسرة أو إجياد حل دائم آخر‘‘ .
وزع املادة التعليمية ’’مشروع السياسة العامة إلدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداين/إدارة الشؤون السياسية
تّ
بشأن محاية الطفل يف عمليات األمم املتحدة للسالم‘‘ ( )2017ويُطلب إىل املشاركني قراءهتا قبل نشرهم.
وجيب عليكم يف مجيع األوقات أثناء فرتة نشركم يف إحدى بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم أن تتقيدوا بأعلى معايري
النزاهة وأن تن ّفذوا وحترتموا املبادئ اجملسدة يف القواعد واملعايري الدولية املتعلقة حبماية األطفال يف عمليات السالم.
وزع املادة التعليمية’’اسرتاتيجيات األمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد األطفال يف جمال
تّ
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية‘‘ على الدارسني ويُطلب إليهم أن يقرأوا االسرتاتيجية الثانية عشرة.

(.Draft DPKO/DFS/DPA Policy on Child Protection in United Nations Peace Operations (2017) )4
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الشريحتان  ٩و  :١٠االحتجاز السابق للمحاكمة
تتناول قواعد طوكيو( ،)5املواد  ١-٦إىل  ،٣-٦وقواعد بيجني وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من
حريتهم (’’قواعد هافانا‘‘)( ،)6القاعدتان ١٧و ،١٨االحتجاز السابق للمحاكمة يف القضايا املتعلقة باألطفال .وتنص القاعدة
 ١٣من قواعد بيجني والقاعدتان  ١٧و ١٨من قواعد هافانا على ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•

ال يُستخدم إجراء احتجاز األطفال رهن احملاكمة إال كمالذ أخري وألقصر فرتة زمنية ممكنة.
ينبغي أن يُستعاض عن احتجاز األطفال ،حينما أمكن ذلك ،بتدابري بديلة.
يُفصل األطفال احملتجزون رهن احملاكمة عن البالغني يف مجيع األوقات خالل االحتجاز السابق للمحاكمة.
جيب أن ُحيتجز الفتيان والفتيات بشكل منفصل.
جيب أن حيتجز األطفال املتهمون مبعزل عن األطفال املدانني.
ينبغي أن يتلقى األطفال ا حلماية والرعاية يف أثناء فرتة االحتجاز السابق للمحاكمة.
جيب أال يدوم االحتجاز السابق للمحاكمة لفرتة أطول مما يلزم لتحقيق الغرض منه.
وتنص املادة ( ٣٧د) اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي:
’’يكون لكل طفل حمروم من حريته احلق يف احلصول بسرعة على مساعدة قانونية وغريها من املساعدة املناسبة ،فضال
عن احلق يف الطعن يف شرعية حرمانه من احلرية أمام حمكمة أو سلطة خمتصة مستقلة وحمايدة أخرى ،ويف أن جيرى
البت بسرعة يف أي إجراء من هذا القبيل‘‘.
وباإلضافة إىل ذلك ،تنص املادة ٣( ٤٠ب) من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي:
’’استصواب اختاذ تدابري عند االقتضاء ملعاملة هؤالء األطفال دون اللجوء إىل إجراءات قضائية ،شريطة أن حترتم
حقوق اإلنسان والضمانات القانونية احرتاماً كامالً .تتاح ترتيبات خمتلفة ،مثل أوامر الرعاية واإلرشاد واإلشراف،
واملشورة ،واالختبار ،واحلضانة ،وبرامج التعليم والتدريب املهين وغريها من بدائل الرعاية املؤسسية ،لضمان معاملة
األطفال بطريقة تالئم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء‘‘.

( )5قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية ،اجلمعية العامة لألمم املتحدة ١٤ ،RES/45/110 ،كانون األول/ديسمرب
.www.un.org/documents/ga/res/45/a45r110.htm ،١٩٩٠
6
اجملردين من حريتهم ،اجلمعية العامة ١٤ ،RES/45/113 ،كانون األول/ديسمرب ،١٩٩٠
( ) قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث َّ
.http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r113.htm
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ومن دواعي األسف أن املعايري الدولية املتعلقة بتوفري العدالة لألطفال ال تطبق بنفس املستوى يف مجيع البلدان .وملعاجلة
التحديات اليت قد تواجهوهنا يف أثناء واليتكم ،ال سيما يف الدول اهلشة ،من شأن إتقان هذه املعايري الدولية أن يساعد كثرياً
تيسر إقامة عالقات قوية
يف االضطالع بدوركم يف التأثري لضمان امتثال شرطة الدولة املضيفة .وعالوة على ذلك ،ميكن أن ّ
مع السلطات احمللية إلنفاذ القانون عملكم يف جمال الدعوة بشأن مواضيع متنوعة ،زميكن أن حيدث فارقاً (مثل تشجيع التقيد
باملعايري الدولية ،وتسريع اإلجراءات القضائية ،ودعم تنفيذ التدابري البديلة ،وما إىل ذلك) .بيد أن من املرجح أن تشهدوا يف
أثناء واليتكم انتهاكات هلذه املعايري الدولية وسيكون لزاماً عليكم إبالغ احلالة ملركز التنسيق املعين حبماية الطفل التابع لشرطة
األمم املتحدة أو ملستشارين لشؤون محاية الطفل طلباً للمشورة املتعلقة بالدعوة وغري ذلك من اإلجراءات اليت ميكن أن تشرتك
فيها عناصر البعثة األخرى حسب االقتضاء.
الشريحة  :١١بدائل الحبس االحتياطي واالحتجاز االحتياطي
متشياً مع املبادئ املعرب عنها يف القاعدة  ١٣من قواعد بيجني ،يتاح ألفراد الشرطة عدة بدائل للحبس االحتياطي
واالحتجاز االحتياطي .وعلى سبيل املثال:
•

بدائل احلبس االحتياطي واالحتجاز االحتياطي
 oالسماح للطفل بالبقاء حراً إىل أن يصدر حكم قضائي
 oوضع الطفل قيد اإلقامة اجلربية/حتت إشراف الوالدين أو الوصي.
 oإيداع الطفل يف مرفق احتجاز مفتوح.
 oإحالة الطفل إىل اخلدمات االجتماعية/اإلشراف.االجتماعي

ومن املهم اإلشارة إىل أن بعض هذه البدائل قد يصعب تنفيذها يف سياقات النزاع وما بعد النزاع .ويُعزى هذا لنفس
األسباب اليت قد تواجه تدابري التحويل بفعلها صعوبات ،كما رأينا يف اجلزء األول من هذه الوحدة .فبينما يعطل النزاع اهلياكل
األسرية واجملتمعية ويدمرها ،تضعُف النظم الداعمة للطفل .ومع ذلك ،ميكن أن تتيح هذه السياقات أيضاً فرصة لتطوير بدائل
جديدة.
ومن األمهية مبكان أيضاً مالحظة أن شرطة الدولة املضيفة ستطبق القوانني احمللية .فما نقدمه هنا هو املعايري الدولية،
وبعضها ملزم للدول ،وهلا وزن كبري نظراً لالعرتاف هبا كممارسات جيدة دولية .غري أنه ال بد من القول بأن معظم املعايري
الدولية الواجبة التطبيق على العدالة بالنسبة لألطفال ليست مفتوحة لالعتماد ،وهي بالتايل غري ملزمة .وقد ال يتيح ذلك هلذه
املعايري نفس القدر من التطبيق القانوين يف بلدان معينة ،ولكنها رغم ذلك تتسم بقدر كبري من األمهية الدولية على الصعيدين
األديب والعملي .وينبغي أن يكون أفراد شرطة األمم املتحدة على دراية هبا يف قيامهم بالدعوة والتوجيه .وبصفتكم من ضباط
8

شرطة األمم املتحدة سيتمثل دوركم يف تقدمي املشورة لشرطة الدول املضيفة فيما يتعلق باملعايري الدولية وتنفيذها يف السياق
الوطين .أما يف البعثات التنفيذية ،فسيُطلب منكم تطبيق القوانني احمللية ولكن عليكم أن تتصرفوا باالستناد إىل املعايري الدولية
ألساليب اخلفارة املراعية للطفل.
الشريحة  :١٢التحويل في مقابل بدائل االحتجاز
توجد بدائل لالحتجاز يف كل مرحلة من مراحل العملية القضائية .ومن بدائل االحتجاز ما يلي(:)7
•

تدابري التحويل:
 oإصدار حتذير شفوي للطفل.
 oفرض غرامة على الطفل أو والديه.
 oتعويض ضحايا اجلرمية.
 oإلزام الطفل بأداء اخلدمة اجملتمعية.
 oتسليم الطفل إىل والديه أو إىل من له حقوق الوصاية على الطفل.
يتكون له سجل جنائي.
ويف حالة تطبيق البديل قبل إصدار احلكم على الطفل ،ال ّ

ولدى إصدار العقوبة ،سوف يقرر القاضي البديل الذي يريد استخدامه تبعاً ملا هو متاح يف التشريعات الوطنية .ولئن
كان من الواضح أن إصدار العقوبة ليس من واجبات ضباط الشرطة ،فقد يُطلب إليهم إجراء أنشطة للمتابعة مع األطفال
املودعني خارج مرافق االحتجاز.
َ
•

بديل االحتجاز يف تدابري إصدار العقوبة:
 oوضع الطفل حتت اإلقامة اجلربية.
 oإيداع الطفل يف منشأة مفتوحة.
 oفرض عقوبة مع وقف التنفيذ املشروط (الوضع حتت املراقبة)
 oإصدار حكم مع وقف التنفيذ.

7
اجملردين من حريتهم ،اجلمعية العامة ١٤ ،RES/45/113 ،كانون
( ) اقتُبست هذه األوصاف من قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث َّ

األول/ديسمرب .http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r113.htm ،١٩٩٠

اسرتاتيجيات األمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،اجلمعية العامة،
 ٢٥ ،A/C.3/69/L.5أيلول/سبتمرب https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/14- ،٢٠١٤
.08451_Strategy_eBook.pdf
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o
o
o
o
o

اخلدمات اجملتمعية.
العالج.
اإلشراف.
تدابري العدالة التصاحلية.
التدابري التعليمية.

الشريحة  :١٣معاملة األطفال رهن الحبس االحتياطي
عندما يكون من الضروري إيداع الطفل احلبس االحتياطي ،ينبغي أن تكون مرافق االحتجاز التابعة للشرطة مالئمة
الستقبال الطفل .وال ينبغي بأي حال من األحوال أن يوضع األطفال يف مكان احتجاز مع البالغني ،وينبغي احتجاز األطفال
الذكور واإلناث منفصلني عن بعضهم البعض .وينبغي أن يكفل ضباط الشرطة تل ّقي األطفال احملتجزين أي رعاية طبية قد
تجز األطفال ألغراض
حيتاجوهنا وتوفري ما يكفي من الغذاء واملياه طوال فرتة االحتجاز .وباإلضافة إىل ذلك ،ال ينبغي أن ُحي َ
مجع املعلومات االستخباراتية ،وإمنا ألسباب قضائية فقط حىت يف مناطق النزاع.
ويف مناطق البعثات ،كثرياً ما تكون مراكز الشرطة يف الواقع ضعيفة التجهيز ،وأن ختلو من املرافق املادية الحتجاز
األطفال مبعزل عن البالغني .وميكن أن يُعزى ذلك إىل تدمري مراكز الشرطة بفعل النزاعات أو الكوارث الطبيعية ،أو إىل نقص
املوارد .وميكن لشرطة األمم املتحدة والعناصر األخرى للبعثة أن تساعد يف الدعوة إىل ختصيص موارد ملراكز الشرطة لكي تشمل
مرافق احتجاز منفصلة للبنني والبنات.
الشريحة  :١٤المعايير الدولية الحتجاز األطفال
توضح قواعد هافانا أيضاً بالتفصيل كيفية تنظيم مرافق احتجاز األحداث وإدارهتا ،وحقوق األطفال احملتجزين يف تلك
ّ
املرافق .واملبدأ العام منصوص عليه يف القاعدة  ،32وهو:
’’يتعني أن يكون تصميم مؤسسات األحداث وبيئتها املادية متوافقاً مع غرض إعادة تأهيل األحداث عن طريق
عالجهم أثناء إقامتهم يف املؤسسات ،مع إيالء االعتبار الواجب حلاجة احلدث للخصوصية وتنمية مداركه احلسية،
وإتاحة فرص التواصل مع األقران ،واشرتاكه يف األلعاب الرياضية والتمارين البدنية وأنشطة أوقات الفراغ‘‘.
وجيب ترتيب مرافق االحتجاز بطريقة تقلل إىل أدىن حد من األثر السليب الذي خيلفه االحتجاز على األطفال وهتدف إىل تيسري
إعادة إدماجهم يف اجملتمع بعد اإلفراج عنهم.
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الشريحة  :15المعايير الدولية الحتجاز األطفال
تبني القواعد األخرى املعايري الدولية مبزيد من التفصيل ،على النحو التايل:
ومتشياً مع املبدأ الوارد يف القاعدة ّ ،٣٢
•
•
•
•
•
•

القواعد من  ٣٨إىل  ٤٢بشأن احلق يف التعليم والتدريب املهين يف مراكز احتجاز األحداث.
القواعد من  ٤٣إىل  ٤٦بشأن احلقوق يف العمل واألجر.
القاعدة  ٤٧بشأن احلق يف األنشطة الرتوحيية.
القاعدة  ٤٨بشأن احلق يف ممارسة الشعائر الدينية.
القواعد من  ٤٩إىل  ٥٥بشأن احلق يف احلصول على الرعاية الطبية املناسبة.
تشدد القاعدة  ٥٩على حق الطفل يف البقاء على اتصال مع أسرته خالل احتجازه.

شجعون على
ت َّ
حريتهم‘‘ على الدارسني وي َّ
وزع املادة التعليمية ’’قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث َّ
اجملردين من ّ
قراءة النص الكامل يف وقت فراغهم.
العمل في مجموعات بشأن دراسات الحالة اإلفرادية
الوقت الالزم ٥٥ :دقيقة
 ٥دقائق

لتقدمي التمرين والتعليمات

 20دقيقة

للعمل يف جمموعات

 30دقيقة

للعروض واملناقشة يف جمموعات

قسم الدارسون إىل ست جمموعات.
ي َّ
وزع دراسة احلالة اإلفرادية  ١على جمموعتني ودراسة احلالة  ٢على جمموعتني أخريني ودراسة احلالة  ٣على اجملموعتني
ت َّ
األخريتني.
يُطلب إىل اجملموعات أن تقرأ دراسة احلالة اخلاصة هبا وجتيب عن األسئلة .وميكنها كتابة إجاباهتا على لوحة ورقية قالبة
إن وجدت.
ُمينح الدارسون  20دقيقة للعمل يف اجملموعات.
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دراسة الحالة اإلفرادية 1
يف  ١٦شباط/فرباير ،تلقت شرطة أفريقيا الوسطى يف بانغي مكاملة لإلفادة مبعلومات عن مركبة تابعة ملنظمة غري حكومية مت
اإلبالغ عن سرقتها ،وشوهدت متوقفة يف معقل مليليشيات سيليكا .وألقت الشرطة القبض على ثالثة أفراد كانوا يقومون
بتفكيك املركبة الستخدامها كقطع غيار .ومت نقل األفراد الثالثة إىل مركز الشرطة احمللي ،حيث أودعوا يف زنزانة .وأبلغ أحد
املشتبه فيهم ضباط الشرطة بأن امسه أبو بكر وأن عمره  ١٦عاماً.
ويف  ٢١شباط/فرباير ،تقوم أنت وزميلك من شرطة األمم املتحدة بزيارة مركز الشرطة .فتجدان األفراد الثالثة يف زنزانة
واحدة .ويبدو أبو بكر مريضاً للغاية وخيربكما بأن أحداً ال يعتين بأمره وبأنه يريد أن يرى والديه.
فتناقشان احلالة مع قائد مركز الشرطة .وخيربكما بأن الشرطة ال متلك األموال الالزمة لتوفري األدوية جلميع احملتجزين .وخيربكما
كذلك بأنه ال يعتقد أن أبو بكر قاصر ،ألنه طويل ويبدو أكرب سناً من  ١٦عاماً .ويقول لكما كذلك إنه متأكد من أن
الفىت عضو يف ائتالف سيليكا .ويضيف أهنم قد أخذوا أقوال املشتبه فيهم الثالثة مجيعاً ويعتزمون إحالة القضية إىل املدعي
العام يف اليوم التايل.
أسئلة:
 -1استناداً إىل املعايري الدولية ،ما الذي كان ينبغي أن تفعله الشرطة بشكل خمتلف يف هذه احلالة؟
 -2من الذي ستبلغه يف بعثة األمم املتحدة عن هذه احلالة؟

دراسة الحالة اإلفرادية 2
أنت تعمل يف غاو يف مايل ضمن شرطة األمم املتحدة .ويف أحد األيام ،تأيت إىل مركز الشرطة وتلتقي بزميلة من شرطة
الدولة املضيفة على وشك االنتهاء من نوبتها .وختربك بأهنا ألقت من فورها القبض على صيب بسبب السرقة .وفيما يلي
القصة كما ترويها لك:
تكون فذهبت ألحقق يف األمر.
’’كنت أقوم بأعمال الدورية يف السوق عندما مسعت صياحاً .والحظت أن مجعاً صغرياً قد ّ
ملقى على األرض وسط اجلمع .ومتكنت من تفريق احلشد والوصول إىل الصيب .وسألت املوجودين عما حدث
فرأيت صبياً ً
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فاهتم عدة أشخاص ضمن اجلمع الصيب بسرقة حقيبة يد .والحظت وجود احلقيبة على األرض جبوار الصيب .فالتقطتها
كدليل على ما حدث.
تعرض لإلصابة .فأبلغين بأن امسه علياً ،وأن عمره  ١٤عاماً وأن
وساعدت الصيب على النهوض وسألته عما إذا كان قد ّ
اجلمع كانوا قد شرعوا يف ضربه قبل أن أتدخل ،وأنه لذلك يعاين بعض األمل يف ساقه اليسرى وقدمه .وخلشييت أن يعود
اجلمع إىل العنف ،فإين ضغطت عليه يف املسري لكي أبتعد به بسرعة .فأخربين بأن املشي يؤمله.
ويف الطريق إىل مركز الشرطة ،قررت أن أتوقف يف املركز الطيب لكي يفحصوا علياً .وسألته عما إذا كان يوافق على ذلك
فقال نعم .ومن مث قامت ممرضة بفحصه وقالت إنه مصاب فقط بكدمات .مث اقتدته إىل مركز الشرطة حيث أودعته يف
زنزانة مجاعية ،كان حمتجزاً هبا عدد من املشتبه فيهم اآلخرين .واتصلت فوراً بوالديه ووعدا باحلضور خالل ساعتني.

وبعد ذلكُ ،شغِلت بأداء مهام أخرى ،ومل أمتكن من العودة إىل هذه احلالة ملدة ساعة .ومل يكن الوالدان قد وصال بعد.
فذهبت لرؤية علي يف الزنزانة .وأخربين بأنه يريد أن يرى والديه وأن يعرف ما سيحدث له .فطلبت منه أن ينتظر وأعطيته
ماء وبعض الطعام.
ومرت ساعة أخرى دون أي بادرة على قدوم الوالدين .ونظراً ألن نوبيت كانت توشك على االنتهاء ،قررت عندئذ أن
َّ
أستجوب علياً .فأحضرته إىل غرفة االستجواب ،وبدأت أسأله عن روايته ملا حدث ،ولكنه رفض اإلجابة على أي من
أسئليت .واعتقدت أن رفضه اإلجابة هو مبثابة اعرتاف ،ولذا أوصيت بأن حتال قضيته إىل املدعي العام‘‘.
مث تطلب منك زميلتك أن تبدي رأيك فيما اختذته من إجراءات .وتضيف أهنا ستكون ممتنة للحصول على مشورتك،
بالنظر إىل أهنا ليست على دراية باإلجراءات اخلاصة باعتقال األطفال.

أسئلة:
 -1استناداً إىل املعايري الدولية ،ما العمل الذي أحسنت الضابطة القيام به؟
 -2ما الذي كان ينبغي أن تفعله الضابطة بشكل خمتلف؟
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دراسة الحالة اإلفرادية 3
أنت تعمل ضمن شرطة األمم املتحدة يف نياميليما يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية .وذات يوم ،بينما تقوم
بأعمال الدورية مع زميل من شرطة الدولة املضيفة ،وهي أيضاً املمثل الوحيد هلذه املنطقة ،خيربك عن حالة حدثت صباح
ذلك اليوم .فيقول لك إنه ألقي القبض على فتاة صغرية الرتباطها مع اجلماعة املسلحة اليت تسيطر على املنطقة .وفيما يلي
القصة كما يرويها لك:
مين املساعدة،
’’كنت أقوم بأعمال الدورية يف الشارع عندما قفزت أمامي فتاة يف حوايل الثانية عشرة من العمر وطلبت ّ
طاردة حتاول الفرار من اجلماعة املسلحة .وقالت إهنا اختُ ِطفت قبل عام واحد وأعطيت جلنرال ليتخذها زوجة له.
ألهنا ُم َ
وكانت شديدة اخلوف من أن يعثروا عليها ويضربوها ألهنا هربت .وقد أصيبت يف ساقها اليمىن ،وكانت تنزف.
فأخذهتا عندئذ إىل بييت إلخفائها نظراً لعدم وجود مرفق طيب يف مركز شرطة املنطقة ،كما تعلم ،وسوف يستغرق الوصول
إىل أقرب مرفق يومني سرياً على األقدام .ووضعت قطعة قماش من املطبخ على جرحها مث طلبت منها أن جتيب على أسئليت
عن اجلماعة املسلحة يف مقابل إخفائها .فأصبحت مضطربة ومل ترد تزويدي بأية معلومات .ونظراً خلويف من أن هترب يف
أثناء غيايب قبل أن أمتكن من احلصول على معلومات قيّمة عن اجلنرال ،حبستها يف يف الكوخ الصغري جبوار املنزل ومعها
بعض املاء وقطعة خبز وأخربهتا بأين سأعود بعد ساعة أو ساعتني‘‘.
مث يطلب منك زميلك أن تبدي رأيك فيما اختذه من إجراءات .ويقول إنه سيكون ممتناً للحصول على نصيحتك ،بالنظر
إىل أنه ليس على دراية باإلجراءات اخلاصة باعتقال األطفال.

أسئلة:
 -1استناداً إىل املعايري الدولية ،ما الذي تنصح به أو تفعله للتعامل مع هذه احلالة؟
 -2ما الذي كان ينبغي أن يفعله هذا الضابط بشكل خمتلف؟
تعني كل جمموعة واحداً منها ليقوم بالعرض فيتلو
بعد  20دقيقة ،اطلب إىل الدارسني العودة إىل ُّ
التجمع من جديد .و ّ
دراسة احلالة بصوت ٍ
ويلخص إجابات اجملموعة عن كل سؤال.
عال ّ
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يُطلُب إىل اجملموعتني اللتني عملتا على دراسة احلالة اإلفرادية  ١أن تقوما بالعرض .وبعد العرضني ،يُطلب إىل الدارسني
أن يُطلعوا بعضاً على تعليقاهتم وأسئلتهم.
تُستخدم اإلجابات املمكنة الواردة أدناه الستكمال املناقشة .واإلجابات املذكورة إرشادية وقد تكون اجملموعات قد
صاغت إجاباهتا اخلاصة بطريقة خمتلفة .اجلانب اهلام هو أن تسري اإلجابات الصحيحة يف نفس اجتاه اإلجابات املقدمة.

إجابات ممكنة:
دراسة الحالة اإلفرادية :1
 -1استناداً إىل املعايري الدولية ،ما الذي كان ينبغي للشرطة أن تفعله بشكل خمتلف يف هذه احلالة؟
❖
❖
❖
❖

❖

❖
❖
❖
❖

كان ينبغي أن يتحققوا من عمر أبوبكر لدى وصوله إىل املركز ،الدعائه أنه يف السادسة عشرة من العمر؛
وكان ينبغي أن يبلغوا على الفور والديه اللذين ميكنهما إثبات عمره؛
اآلخرين؛
وإذا أمكن ،كان ينبغي أن يضعوه يف زنزانة منفصلة عن املشتبه فيهما (البالغني) َ
يف حال انطباق ذلك مبوجب التشريعات احمللية ،كان ينبغي هلم عدم إبقاء أبو بكر يف احلبس االحتياطي ملدة تزيد
عن  ٢٤ساعة قبل اهتامه بارتكاب اجلرمية؛
يف حال انطباق ذلك مبوجب التشريعات احمللية ،كان ينبغي أن يتصلوا بأخصائي اجتماعي ،وأن يتيحوا ألبوبكر
حمامياً؛
كان ينبغي أن يكفلوا حضور والدي أبوبكر واألخصائي االجتماعي وأحد احملامني أثناء تسجيل أقواله؛
استقر رأيه على جرمه؛
مما أبلغك به القائد ،يبدو أن حق أبوبكر يف افرتاض الرباءة مل ُحيرتم يف الواقع ،ألن القائد قد ّ
كان ينبغي أن يوفروا الرعاية الطبية ألبو بكر ،ألن مرضه كان واضحاَ؛
إذا كان أبوبكر طفالً حقاً ،كان ينبغي إحالة احلالة إىل املدعي العام املختص باألحداث وليس املدعي العام للبالغني،
يف حال وجود مدعني عامني لألحداث يف النظام القانوين احمللي.

 -2من الذي ستبلغه يف بعثة األمم املتحدة عن هذه احلالة؟
ينبغي أن تبلغ املستشار لشؤون محاية الطفل املسؤول عن املنطقة .وبناء على تكوين بعثة حفظ السالم ،قد ترغب
أيضاً يف االتصال بقسم نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛ وسوف تكون لديهم القدرة على مساعدة الطفل إذا
أراد التسريح من ائتالف سيليكا.
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يُطلُب إىل اجملموعتني اللتني عملتا على دراسة احلالة اإلفرادية  2أن تقوما بالعرض .وبعد العرضني ،يُطلب إىل الدارسني
أن يُطلعوا بعضاً على تعليقاهتم وأسئلتهم.
تُستخدم اإلجابات املمكنة الواردة أدناه إلمتام املناقشة .واإلجابات املذكورة إرشادية وقد تكون اجملموعات قد صاغت
إجاباهتا اخلاصة بطريقة خمتلفة .اجلانب اهلام هو أن تسري اإلجابات الصحيحة يف نفس اجتاه اإلجابات املقدمة.

إجابات ممكنة:
دراسة الحالة اإلفرادية :2
 -1استناداً إىل املعايري الدولية ،ما العمل الذي أحسنت الضابطة القيام به؟
❖
❖
❖
❖

قامت حبماية علي من اجلمع وأوقفت العدوان .مث اقتادته بسرعة مبتعدة لضمان سالمته.
أخذته إىل املركز الطيب لكي يتمكن من تل ّقي الرعاية الطبية؛ وسألته عن رأيه قبل أن تفعل ذلك.
علي.
اتصلت فوراً بوالدي ّ
قدَّمت لعلي املاء والطعام بينما كان رهن احلبس االحتياطي.

 -2ما الذي كان ينبغي أن تفعله الضابطة بشكل خمتلف؟
❖
❖

❖

❖

❖

كان ينبغي أن تضع عليّاً يف زنزانة منفصلة عن البالغني.
كان ينبغي أال ترتك الصيب يف الزنزانة ملدة ساعتني وأن تبلغه باإلجراء الذي سيُتَّبع ،وجتيب عن أسئلته متشياً مع أفضل
املمارسات الدولية ومع التشريعات احمللية.
كان ينبغي أال تستجوب عليّاً دون وجود والديه ،ألنه طلب حضورمها وقد وعدا باجمليء .وكان ينبغي أن حتيل احلالة
إىل الضابط املناوب الذي يليها ،الذي كان ميكنه أن ينتظر وصول الوالدين.
كان ينبغي أال توصي بإحالة احلالة إىل املدعي العام دون استكشاف مجيع اإلمكانيات لتنفيذ تدابري التحويل (يف
حال انطباقها مبوجب التشريعات احمللية).
كان ينبغي أال تفرتض أن علياً مذنب دون أن متنحه افرتاض الرباءة.

يُطلَب إىل اجملموعتني اللتني عملتا على دراسة احلالة اإلفرادية  3أن تقوما بالعرض .وبعد العرضني ،يُطلَب إىل الدارسني
أن يُطلعوا بعضاً على تعليقاهتم وأسئلتهم.
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تُستخدم اإلجابات املمكنة الواردة أدناه الستكمال املناقشة .واإلجابات املذكورة إرشادية وقد تكون اجملموعات قد
صاغت إجاباهتا اخلاصة بطريقة خمتلفة .اجلانب اهلام هو أن تسري اإلجابات الصحيحة يف نفس اجتاه اإلجابات املقدمة.

إجابات ممكنة:
دراسة الحالة اإلفرادية 3
 -1استناداً إىل املعايري الدولية ،ما الذي تنصح به أو تفعله للتعامل مع هذه احلالة؟
❖

❖

تقدمي املشورة لشرطة الدولة املضيفة بشأن املعايري الدولية املتعلقة باحتجاز األطفال:
 oمراعاة مصاحل الطفل الفضلى يف مجيع التدخالت.
 oضمان أن حيصل الطفل على الرعاية الطبية أوالً ،كما ينبغي معاجلة الكرب النفسي واالجتماعي من خالل
اخلدمات املناسبة (حماولة طمأنة الطفل وإحالته إىل املتخصص املهين املناسب (األخصائي االجتماعي)) أو حتال
احلالة إىل رئيس اجملتمع احمللي أو اجملتمع املدين من أجل تقدمي الرعاية الطبية والنفسية االجتماعية العاجلة.
 oال ينبغي استجواب الطفل دون موافقته أو وجود والديه أو الوصي عليه أو مستشاره القانوين.
 oينبغي عدم احتجاز الطفل إال كمالذ أخري أو ،ينبغي اإلفراج فوراً عن الطفل من العشَّة.
 oوينبغي بذل كل جهد ممكن لالتصال بالوالدين أو األوصياء.
 oوكان ينبغي للضابط أن يتصل مبركز التنسيق املعين حبماية الطفل أو باملستشار لشؤون محاية اأطفل يف شرطة
األمم املتحدة التماساً للمشورة على الفور.
وملعاجلة هذه القضية ينبغي لضابط شرطة األمم املتحدة ما يلي:
 oتقدمي تقرير شفوي وكتايب إىل املستشار لشؤون محاية الطفل يف أقرب وقت ممكن أو إىل مركز التنسيق املعين
حبماية الطفل يف شرطة األمم املتحدة أو إىل املوظف املسؤول عن حقوق اإلنسان يف حال عدم وجود مستشار
لشؤون محاية الطفل ،أو إىل املنظمات غري احلكومية احمللية من منظومة محاية الطفل.
 oالتحقق مما إذا كانت هناك حاجة إىل دعم لنقل الطفلة إىل سلطات أخرى أو إىل منشأة طبية.
 oالتنسيق مع الشركاء حسب طلب املستشار لشؤون محاية الطفل الختاذ اخلطوات التالية يف عملية نزع السالح
والتسريح وإعادة اإلدماج بعد توفري الرعاية الطبية والنفسية االجتماعية.

 -2ما الذي كان ينبغي أن يفعله الضابط بشكل خمتلف؟
❖
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كان ينبغي أن حياول تلبية احتياجات الطفلة الطبية أوالً ،أو االتصال برئيس اجملتمع احمللي أو اجملتمع املدين املوجود
يف املنطقة طلباً للمشورة بشأن املوارد الطبية املالئمة.

❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖

وكان ينبغي أن يفكر يف اختاذ تدابري بديلة عوضاً عن احتجاز الطفلة.
وكان ينبغي أن حتاول التثبت من سن الطفلة.
وكان ينبغي أن يبلغ الطفلة حبقوقها يف املساعدة القانونية يف حال استجواهبا.
وكان ينبغي أن حياول طمأنة الطفلة والتحقق مما إذا كان الوالدان يقيمان يف املنطقة إلبالغهما.
وكان ينبغي أن حياول االتصال باملنظمة غري احلكومية احمللية يف منظومة محاية الطفل يف هذه املنطقة لكي تتلقى الرعاية
النفسية واالجتماعية املناسبة والتوجيه بشأن أي برنامج لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ،أو وكالة من وكاالت
األمم املتحدة أو منظمة غري حكومية دولية طلباً للمساعدة والبحث عن األسرة.
وكان ينبغي أن حياول االتصال فوراً بالشركاء ،وأن حييل احلالة إىل دوائر اخلدمات االجتماعية يف أقرب وقت ممكن.
وكان ينبغي أن يأخذ يف االعتبار مفهوم عدم اإلضرار ،إذ ميكن أن يُتهم الضابط باالحتجاز غري القانوين وإساءة
املعاملة واالستغالل ،حىت وإن مل يكن ذلك قصده .ذلك أن إبقاء الطفلة يف مسكنه اخلاص وحبسها يف غرفة مقفلة
أمر يتعارض مع مدونة قواعد السلوك واملعايري الدولية.

الشريحة  :16هل لديكم أي أسئلة؟
يُسأل الدارسون عما إذا كانت لديهم أسئلة بشأن حمتوى هذه الوحدة .ومن املهم إتاحة الوقت الكايف للرد على مجيع
األسئلة.
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الشريحة  :17الرسائل الرئيسية
تلخص شرائح الرسائل الرئيسية النقاط اهلامة املستخلصة اليت ترتبط بأهداف الوحدة اليت جرى وصفها يف بداية الدورة.
ّ
يُسأل الدارسون ماذا تكون الرسائل الرئيسية قبل عرض الشرحية اليت تتضمن اإلجابات املمكنة .وسيساعدهم ذلك على جتميع
وإدماج املفاهيم الرئيسية اليت تدرس طوال الوحدة وسيساعدكم يف تقييم التعلم والرتكيز على الثغرات أو املعلومات غري الدقيقة.
شجع الدارسون على املناقشة .ومن مث ،تُستكمل املناقشة
وجه األسئلة التالية يف الفرتة املخصصة جملموع الدارسني .وي َّ
ت َّ
بعرض اإلجابات املقرتحة يف الشرائح التالية.
ما هي الرسائل الرئيسية هلذه الوحدة؟
الشريحتان 18و :19الرسائل الرئيسية
الرسائل الرئيسية هي كما يلي:
 -1يف احلاالت االستثنائية ،جيوز أن تشمل والية البعثة تقدمي الدعم التشغيلي لتطبيق التوقيف واالعتقال واالحتجاز ،يف
حني أن معظم الواليات تركز يف هذه اإلجراءات على دعم اإلصالحات وإعادة اهليكلة واجلهود الرامية إىل بناء قدرات
شرطة الدول املضيفة.
 -2ينبغي أال يطبق االحتجاز (مبا يف ذلك االحتجاز االحتياطي) إال كمالذ أخري.
 -3املعايري الدولية موجودة إلرشاد الدور الذي تضطلع به شرطة األمم املتحدة لتوجيه شرطة الدول املضيفة فيما يتعلق
بتوقيف األطفال واعتقاهلم واحتجازهم (معايري بيجني الدنيا ،واسرتاتيجية األمم املتحدة النموذجية وقواعد هافانا).
 -4وتتعلق هذه املعايري الدولية ،على سبيل املثال ،مبدة االحتجاز ،وتقدير عمر الطفل ،وحق الطفل يف التزام الصمت،
واحلق يف أن يعترب بريئاً إىل أن تثبت إدانته ،واحلق يف احملافظة على اتصال منتظم بأسرته ويف احلصول على ممثل قانوين
 -5وتشمل تدابري التحويل :إصدار حتذير شفوي للطفل ،أو فرض غرامة على الطفل أو أبويه ،أو تعويض ضحايا اجلرمية.
 -6وتشمل بدائل االحتجاز :وضع الطفل قيد اإلقامة اجلربية ،أو إيداع الطفل يف مرفق احتجاز مفتوح ،أو فرض عقوبة
مع وقف التنفيذ املشروط (املراقبة).
يوزَّع اختبار هناية الوحدة على الدارسني وُمينحون  ١٠دقائق لإلجابة عن األسئلة .مث توزع اإلجابات ليقوم كل منهم
يصحح كل منهما إجابات اآلخر.
بتصحيح إجابته لنفسه .ويُطلب إىل الدارسني أن يعملوا كل اثنني معاً وأن ّ
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